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Maling af opgange 

Projektet er ved at være færdigt. Det har desværre taget længere tid end forventet 

af flere årsager blandt andet pga. fejl i maling og kvalitetsmangler. Men det skulle 

snart være færdigt i alle opgange. Der er også blevet malet i elevatorerne. Der 

henstilles til at passe på vores opgange og elevatorer. (Der er allerede blevet 

konstateret hærværk i elevatoren i nr. 15 kort tid efter at der er blevet malet?!) 

Husk der ikke må ryges   

Nye ventilatorer 

Vi har fået nye ventilatorer på taget til at erstatte dem som ikke fungerede. 

Desværre har vi haft elinstallationer som ikke levede op til lovgivningen. Det har 

betydet, at nogle af ventilatorerne ikke kører på nuværende tidspunkt. Det giver 

gener i flere lejligheder, men vi håber, at få problemerne med elinstallationen løst 

hurtigst muligt. 

Opslagstavler 

Der er kommet nye opslagstavler op i opgangene.  

Terrasserenovering 

Taget på fællesterrassen er ved at blive renoveret. Der er kommet nyt tagpap på. 

Hvis økonomien tillader det vil der blive lagt ny træbeklædning på. Først til foråret 

vil ny træbeklædning komme på tale. Indtil da er terrassen aflåst og der vil ikke blive 

adgang til at benytte terrassen så længe renoveringen pågår. 

Cykeltyveri fra kælderen 

Til info. Vi har desværre oplevet en række cykeltyverier fra cykelkældrene. Der er 

tilsyneladende brugt nøgle til at komme ind. Så der er desværre høj risiko for tyveri 

af dyre cykler som opbevares i cykelkældrene.  



Ledige P-pladser 

Der er ledige P-pladser til ejendommen. Hvis du ønsker en P-plads så kontakt 

bestyrelsen. De koster 150 kr. i leje pr. måned. (enten via. Hjemmesiden, pr. mail 

eller i postkassen ved nr. 15) 

Utætte lister ved vinduer 

Beboere med utætte lister ved vinduer kan henvende sig til bestyrelsen (enten via. 

Hjemmesiden, pr. mail eller i postkassen ved nr. 15). 

Affaldssortering 

Husk at være opmærksom på at vi har fået affaldssortering i ejendommen. Så vær 

opmærksomme på hvad der står på containerne. Der er fx container til 

- Metal 

- Elektronik 

- Plast 

- Pap 

- Glas 

- Batterier 

Hvis der er forkert type affald i containerne kan det påføre ejerforeningen ekstra 

omkostninger til efterfølgende sortering. 

Afslutning af fase to i byggeprojektet 

Fase to i byggeprojektet forventes endelig afsluttet i slutningen af året. Bestyrelsen 

er ikke helt enig om beløbets størrelse i afregningen til vores rådgivningsfirma. Dette 

forventes afklaret inden årets udgang. 

 

Bestyrelsen Ønsker alle en god Jul og et godt nytår.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


